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HOTARAREA NR. 34 DIN 26.06.2020 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Bugetului  de  venituri si cheltuieli realizat pe anul  2019   întcomit  de  

către administratorul fondului forestier proprietate publică a  comunei  Sinca, R.P.L. 
Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă de ordinara, la data de 26.06.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 3421/04.06.2020 a primarului comunei, precum 
şi raportul de specialitate nr. 2279/04.06.2020, întocmit  de  către administratorul fondului 
forestier proprietate publică a  comunei  Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si 
inregistrat la Comuna Sinca sub numarul 3422/04.06.2020 prin care  au  fost înaintate spre 
aprobare Consiliului  Local  al  comunei Sinca Bugetul  de  venituri și cheltuieli realizat pe anul  
2019, întocmit  de către administratorul fondului forestier proprietate publică  a  comunei Şinca , 
R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
            În conformitate  cu  dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, actualizată, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Slivic actualizat, ale 
Legii  nr.  82/1991  privind contabilitatea,  republicată, a  Legii  nr.  273/2006  privind finanțele 
publice  locale cu  modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară și  ale  Legii bugetului de stat  pe anul 2020, nr. 5/2020; 
          Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a) si lit. b) coroborat cu art. 3, lit. 
c), art. 4, lit. a), art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 4 si   art.198, alin.1 
sialin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privindCoduladministrativ. 

H O T A R A Ș T E  : 
      ART.1. Se  aproba  Bugetul  de  venituri si cheltuieli realizat pe anul  2019   întcomit  de  
către administratorul fondului forestier proprietate publică a  comunei  Sinca, R.P.L. Ocolul 
Silvic Padurile Sincii R.A., conform  anexei nr. 1, care  face  parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre. 
      Art.2. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. 
 
             PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR GENERAL 
            MUNTEAN RADU ROBERT                           GALEA CRINA MARIA 
 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 
   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Sincii R.A. 
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